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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )30(احللقة 

  
  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم. 

  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني.
  أما بعد، أيها اإلخوة واألخوات سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته.

نتحدث عن سـريته العطـرة حـىت تفـيض  -المعليه أفضل الصالة وأمت الس -وحديث عن نبينا 
ــالم-عنــه  ثنايحبــدعلــى أرواحنــا نــورًا وإميانًــا  ــالة والسوأيًضــا بصــالتنا وســالمنا عليــه  -عليــه الص-

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.
بــدأ الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم يهــاجرون، كــان مــن طالئــع املهــاجرين الصــحايب اجلليــل أبــو 

أم ســـلمة زوجـــه تـــروي لنـــا خـــرب هجرـــا، وتعقـــب خـــرب اهلجـــرة  - عنـــه وأرضـــاهرضـــي اهللا-ســـلمة 
  بقوهلا: "واهللا ما أوذي أحد يف دينه كما أوذي آل أيب سلمة"، أتاهم أذى عظيم وشديد.

  ما الذي حدث؟
بــاهلجرة إىل املدينــة  -صــلى اهللا عليــه وســلم-رضــي اهللا عنهــا: ملــا أمــر النــيب -تقــول أم ســلمة 

  لصحابة.سار بعض ا
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أنا وأبو سـلمة، فجهـز يل نـاقيت وأركبـين عليهـا ووضـع ابـين سـلمة يف حجـري،  وجتهزتتقول: 
إىل املدينــة، فــأتى قــومي فقــالوا: هــذه نفســك قــد غلبتنــا  نــابأخــذ خبطــام الناقــة يريــد أن يــذهب مث 

  عليها، فعالَم نرتكك تأخذ زوجك وابنك؟
قالوا: أما إنكم قد أخذمت زوجته عالَم نرتك قالت: فأخذوين وأخذوا ابين، فأتى آل أيب سلمة 

  ابننا معكم؟
  قالت: فأخذوا ابين.

تقــول: مــا زال أهــل زوجــي يأخــذون ابــين وأهلــي يســحبونه حــىت ُخلعــت يديــه، مث بعــد ذلــك 
  ذهب إىل أهله.

تقول: ففرق بيين وبني زوجي، وفـُرق بيين وبني ابين، أما زوجي فرحل إىل املدينة، وابين ذهب 
  .هليأل زوجي، وبقيت عند إىل أه

تقول: فمّر أحد بين عمي من بين املغرية، وبقيت سنة أو قريًبا منها خترج كل يوٍم إىل األبطـح 
  فتبكي.

  قال: أما تتقون اهللا يف هذه املرأة؟! فرقتم بينها وبني زوجها، وفرقتم بينها وبني ابنها.
آل أيب سلمة أعادوا إيل ابين، مث قدموا يل ناقة  قالت: فعطفوا علي فأذنوا باهلجرة، مث ملا رآين

  وسرت ا.
وهـو الصــحايب  -صــلى اهللا عليـه وسـلم-تقـول: ملـا بلغـت التنعـيم وجــدت أحـد صـحابة النـيب 

فقـــال: إىل أيـــن يـــا أم  -رضـــي اهللا عنـــه وأرضـــاه- ةحـــطلعثمـــان بـــن  -وأســـلم فيمـــا بعـــد-يـــل اجلل
  سلمة؟

  قالت: أريد أن أحلق بزوجي.
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  ليس معِك أحد؟قال: أ
  قالت: ليس معي إال اهللا.

  قال: واهللا ما لِك من مرتك. هو مل يكن ناويًا الذهاب إىل املدينة.
تقول: فأخذين، وأخذ خبطام ناقيت وسار يب، واهللا ما رأيت رجـًال قـط أكـرم مـن عثمـان، واهللا 

ىت ال يـراين، مث أنـزل لقد كان يسري فإذا أتى وقت النـوم وإذا بـه يُنـيخ نـاقيت ويـذهب عـين بعيـًدا حـ
يت بناقيت فيضـجعها مث أخذها ويربطها، ويضجع وينام، مث إذا قام من نومه يأمن ظهر الناقة، مث ي

أصعد عليها ويسري يب حىت دنونا من املدينة فقال: إن زوجك ها هنا، وصارت حىت دخلـت إىل 
رضـي -زوجها وابنها سـلمة زوجها، فجمع اهللا شتاا وشتات مشلها، وألف اهللا بني قلبها وقلب 

  اهللا عنها وأرضاها.
علينا، اإلنسان خيرج إىل الصالة ال جيد من  -عز وجل-، حنن من اهللا اً بسيط اً أمر الدين ليس 

يضايقه، خيرج إىل العبادة ال جيد من يضايقه، ال يسأله ملاذا تصـلي وملـاذا تصـوم، جيـد أن اتمـع 
تعــيش يف بيئــة كهــذه تــؤذى يف نفســك وتــؤذى يف مالــك  أيًضــا حيثــه علــى الــدين، لكــن ختيــل أن

ـــاجـــل وعـــال: ﴿-وتـــؤذى يف عرضـــك، وتـــؤذى يف أرضـــك، وتضـــرب، كـــل ذلـــك مـــا قـــال اهللا   َوَم
ُهمْ  نـََقُموا   ].8﴾ [الربوج: اْلَحِميدِ  اْلَعزِيزِ  بِاللهِ  يـُْؤِمُنوا َأنْ  ِإال  ِمنـْ

سبحانه وتعاىل: -ملسلمني، يقول اهللا وهلذا يا أحبيت أقول: إن االبتالء من أعظم ما ميحص ا
رَُكوا َأنْ  الناسُ  َأَحِسبَ  *﴿الم  ]، اآلن 2، 1﴾ [العنكبـوتيـُْفتَـنُـونَ  َال  َوُهـمْ  آَمنـا يـَُقولُـوا َأنْ  يـُتـْ

لـو احتسـب أن هـذا األمل ابـتالء مـن اهللا  نـهأرسه أقـام الـدنيا وال أقعـدها، مـع الواحد إذا وجعه ض
  سبحانه وتعاىل.-ه لوجد األجر من -جل وعال-
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رَُكــوا َأنْ  النــاسُ  َأَحِســبَ  *﴿الــم  ]، 2، 1﴾ [العنكبــوتيـُْفتَـنُــونَ  َال  َوُهــمْ  آَمنــا يـَُقولُــوا َأنْ  يـُتـْ
أحســــب األخيــــار، أحســــب الصــــاحلون، أحســــب العلمــــاء، أحســــب الــــدعاة، أحســــب اآلبــــاء؛ 

رَُكوا َأنْ  الناسُ  َأَحِسبَ ﴿ ـْبِلِهمْ  ِمنْ  الِذينَ  فـَتَـنا َوَلَقدْ » 2« يـُْفتَـُنونَ  َال  َوُهمْ  آَمنا يـَُقوُلوا َأنْ  يـُتـْ  قـَ
 َليَـْعَلَمن   ].3، 2 [العنكبوت ﴾اْلَكاِذبِينَ  َولَيَـْعَلَمن  َصَدُقوا الِذينَ  اللهُ  فـَ
ــالم-النــيب  ــالة والسأشــد النــاس بــالًء األنبيــاء، مث األمثــل فاألمثــل، يُبتلــى «يقــول:  -عليــه الص

  ».ى قدر دينه، فإن كان يف دينه صالبة زاد بالؤه، وإن كان يف دينه ضعف ضعف بالؤهاملرء عل
  طيب النتيجة؟

  ».فما يزال البالء باملؤمن حىت يدعه ميشي على األرض وليست عليه خطيئة«قال: 
يُبتلى يف ماله ويُبتلى يف أهله يقـول: أخـي،  اً إنسانمن األمور العجيبة أن بعض الناس إذا رأوا 

 -عـز وجـل-ما ابُتلي؛ فهذا خطأ، االبتالء عالمة علـى حمبـة اهللا  -جل وعال-كان ُيطيع اهللا لو  
  سبحانه وتعاىل.-لعبده وقبوله منه 

ــاش بــن أيب  أيًضــا مــن األمــور العظيمــة الــيت حــدثت يف اهلجــرة: هجــرة عمــر بــن اخلطــاب وعّي
وكـان أبـو جهـل قريـب  ،-رضـي اهللا عنـه-ربيعة وهشام بن العاص؛ هم أقارب لعمر بن اخلطاب 

  رضي اهللا عنه.-أيًضا لعمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه: اتفقت مع عياش بن أيب ربيعة ومع هشام بن العاص، واتفقنا أن -يقول عمر 

  نصل إىل مكان، من وصل إليه يرحل بصاحبه، وصل عياش بن أيب ربيعة وعمر.
  قال: وُحبس هشام بن العاص ففتنوه عن دينه وآذوه عذبوه.

مــع عيــاش بــن أيب ربيعــة تــى بلغــوا إىل املدينــة، فجهــز أبــو جهــل  -رضــي اهللا عنــه-ســار عمــر 
  احلارث بن هشام، ومعه أخوه احلارث بن هشام وساروا حىت وصلوا إىل املدينة.
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يعــين انظــروا يـــا إخــواين: مهمـــا بــذلت أنــت لـــدينك ال تظــن أن اآلخـــرين ال يبــذلون لـــدينهم، 
النصارى يبذلون لدينهم، عباد البقر يبذلون لدينهم، عباد الفئـران يبـذلون  اليهود يبذلون لدينهم،

 تَْأَلُمونَ  َتُكونُوا ِإنْ لدينهم، عبار الفرج يبذلون لدينهم؛ إذن أنت كذلك البد أن تبذل لدينك ﴿
  ]، ما الفرق؟104[النساء:  ﴾تَْأَلُمونَ  َكَما يَْأَلُمونَ  فَِإنـُهمْ 
  ].104﴾ [النساء: يـَْرُجونَ  َال  َما هِ الل  ِمنَ  َوتـَْرُجونَ ﴿ 

واحلـارث بـن هشـام حـىت وصـلوا إىل املدينـة، وجـدوا عمـر  -أبـو جهـل- عمرو بـن هشـامسار 
بن اخلطاب وعياش بن أيب ربيعة، عيـاش بـن أيب ربيعـة هـو أخ أليب جهـل مـن أمـه، فقـالوا لـه: يـا 

حـىت تعـود إليهـا. فكأنـه  عياش، إن أمك قـد نـذرت أال متشـط شـعرها، وأال تسـتظل مـن الشـمس
  رّق قلبه ألمه، فوافق على أن يذهب معهم.

وكــان فطيًنــا رضــي اهللا عنــه: يــا عيــاش، إن يريــد هــؤالء القــوم إال أن يفتونــك عــن -كــان عمــر 
  دينك، واهللا لو آذى القمل أمك المتشطت، ولو آذاها حر الشمس الستظلت.

  قال: بل أذهب وأبر بقسم أمي، ويل مال أعود به.
ل عمر: يا عيـاش، واهللا إنـك تعلـم إنـين مـن أكثـر أهـل مكـة مـاًال، فنصـف مـايل يل ونصـفه قا
  لك.

رضــي اهللا عنــه؟! مــا -يعــين اآلن مــا الــذي ســيجنيه عمــر مــن بقــاء عيــاش  ،هــي القلــوب ههــذ
رضــي اهللا عنــه؟! هــل ســُيجين مــاًال؟ ســيُنفق مالــه. هــل -املصــلحة الشخصــية الــيت ســتعود لعمــر 

  ؟اً جاهسيجين ؟ هل اً منصبسيجين 
عـز -، لكنه أخرج ماله لينقذ أخاه من عذاب الدنيا حـىت ال يُفـنت عـن ديـن اهللا ئاً شيلن جيين 

  مجيًعا. -رضوان اهللا عليهم-، وكانت هذه األخوة اليت سادت بني قلوب الصحابة -وجل
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  فقال: بل أبر بقسم أمي.
فــإن رابــك مــنهم شــيء قــال عمــر: أمــا قــد عزمــت، فخــذ هــذه نــاقيت، فهــي ناقــة ذلــول جنيبــة، 

  فانُج عليها.
  قال: نعم.

ركـــب ظهـــر ناقـــة عمـــر، وركـــب أبـــو جهـــل ظهـــر ناقتـــه، وركـــب احلـــارث بـــن هشـــام علـــى ناقتـــه 
وساروا، يف أثناء الطريق قال اخلبيـث أبـو جهـل: يـا عيـاش، إننـا نـاقيت قـد بطئـت يب، فهـل تـردفين 

  معك؟
  قال: نعم.

وه فربطـوه ووضـعوه علـى ظهـر الناقـة وسـاروا فنزل أبو جهل، ونزل عياش ونـزل احلـارث، فأخـذ
  به إىل مكة.

  فقال أبو جهل: يا أهل مكة، هكذا فعلنا بسفيهنا، وهكذا جيب أن تفعلوا بسفهائكم.
جيدون من األذى والعذاب الشيء الكبـري، كـل ذلـك مل  -رضوان اهللا عليهم-كان الصحابة 

يهتــدي مث ينــتكس، تقــول لــه:  ، واآلن بعــض الشــباب-ســبحانه وتعــاىل-يصــدهم عــن ديــن اهللا 
  ملاذا؟

  يقول: يا أخي الناس آذوين بالكالم، ويسخرون من حلييت.
 ِبِهـمْ  َمـروا َوِإَذا» 29« َيْضـَحُكونَ  آَمنُـوا الِذينَ  ِمنَ  َكانُوا َأْجَرُموا الِذينَ  ِإن سبحان اهللا! ﴿

َقَلُبوا َوِإَذا» 30« يـَتَـَغاَمُزونَ    ].31 - 29 [املطففني ﴾َفِكِهينَ  َقَلُبواانْـ  َأْهِلِهمُ  ِإَلى انـْ



  7Page: 

ضـــي اهللا عنـــه: فكنـــا نقـــول: واهللا ال يقبـــل اهللا توبـــة مـــن رجـــل فُـــنت يف ديـــن اهللا -يقـــول عمـــر 
ُفِسـِهمْ  َعلَـى َأْسـَرُفوا الـِذينَ  ِعبَـاِديَ  يَا ُقلْ عز وجل: ﴿-فافتنت، حىت نزل قول اهللا   تـَْقَنطُـوا َال  أَنـْ

  ].53﴾ [الزمر: الرِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنهُ  َجِميًعا الذنُوبَ  يـَْغِفرُ  اللهَ  ن إِ  اللهِ  رَْحَمةِ  ِمنْ 
  يقول عمر: فأرسلتها إىل هشام بن العاص.

فلمــا وصــلت اآليــة إىل هشــام يقــول: كنــت أصــعد ــا اجلبــل وأهــبط، أريــد أن أفهــم اآليــة فلــم 
  أفهمها، قلت: اللهم فهمين إياها.

  يف قليب أا نزلت يف وفيمن هم أمثايل. -عز وجل- يقول: فألقى اهللا
يقول: فأخذت هذه اآلية فحفظها قليب ووعاها صدري، مث هاجرت إىل مدينة حممد بن عبد 

  صلوات ريب وسالمه عليه.-اهللا 
ـــا أذكـــر لكـــم هـــذين الن ا مـــاألذى الـــذي حلقهـــم أذى عظـــيم، أن وذجني مـــن منـــاذج كثـــرية جـــد

  جل وعال.-يدل ذلك على ثبام على دين اهللا  -عليهمرضوان اهللا -للصحابة 
ملاذا ثبت الصحابة؟ ملاذا ثبتوا؟ ملاذا الواحد منهم كان يُفَنت يف مالـه، يف عرضـه، يف أهلـه، يف 

  أعز ما ميلك وال يصده ذلك عن دين اهللا؟
مذاق؛  ألم وجدوا حقيقة هذا الدين، الدين له حقيقة، يا أحبيت الدين له ذلة، له طعم، له

يستشعره أهل اإلميـان، يشـعر بـه أهـل التقـوى، فـرق بـني ذاك الـذي يصـلي ويـؤدي الصـالة وخيـرج 
ـــه يريـــد أن ُيســـقط فـــرض عـــن نفســـه، وبـــني َمـــن يـــدخل إىل الصـــالة ويـــرى أن الصـــالة ديـــه  ألن

نتهي أبًدا لسلوكه، أن الصالة حياة، هو حيمل هم خروجه من الصالة، يريد أن هذه الصالة ال ت
  للنعيم الذي وجده يف الصالة.



  8Page: 

أرحنـا «إذا حزبـه أمـر يقـول:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-رضي اهللا عنه: كان النيب -يقول بالل 
  ».بالصالة يا بالل

نــا ودخلنــا يف الصــالة قلنــا: أرحنــا مــن الصــالة يــا إمــام؛ ألننــا نــؤدي الصــالة ــرد  وحنــن إذا كرب
  األداء.

و الواحـــد منـــا استشـــعر معـــىن "اهللا أكـــرب"، استشـــعر "ســـبحان ريب األعلـــى"؛ تشـــعر طيـــب، لـــ
الغـين الكبـري  -عـز وجـل-ولو كنت متلك من الدنيا ما متلك ألنـك أمـام اهللا  اً ضعيف اً فقري نفسك 

  سبحانه وتعاىل.-
ستشـعر بشـعور خمتلـف، الـبعض أخـذ اإلســالم  -عـز وجــل-نـت تنـاجي اهللا أو  حتـةاالفملـا تقـرأ 

ركـــه وينمـــي حياتـــه كمـــا فعـــل فاإلســـالم حي اً دينـــة فاإلســـالم ال حيركـــه، والـــبعض أخـــذ اإلســـالم وراثـــ
  بن عبد اهللا صلوات ريب وسالمه عليه. حممدصحابة 

مبنــه وكرمــه أن جيعلنــا وإيــاكم مــن اهلــداة  -عــز وجــل-لعلنــا نقــف عنــد هــذا احلــد ونســأل اهللا 
  مد وعلى آله وأصحابه أمجعني.املهتدين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حم

  
 


